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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – ०६ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०७/११/२०१९                          वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०७/११/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  
 

 १.  मा.पवार मिनषा मोद - सभापती 
    २. मा.लोखंडे चंदा राज ू

    ३. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
    ४. मा.गायकवाड िनमला मनोज 
    ५. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
    ६. मा.सुल णा राज ूधर 
    ७. मा.दशले रेखा राजेश 
      
      या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.मुंढे – .िश णािधकार (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

--------- 
      उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 

 
वषय .२)  दघी क या शाळेतील व ाथ  वाहतुक बाबत. – मा.िनमला गायकवाड , 
           मा.सागर गवळ  यांचा ताव.   

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील व ा यासाठ  ह ता र  
          सुधारणा क प राब व याबाबत. – मा.िनमला गायकवाड ,मा.चंदा लोखंडे  
          यांचा ताव.   

---------- 
ठराव मांक – १४          वषय मांक – ०१ 
दनांक -  ०७/११/२०१९              वभाग – िश ण वभाग( ाथिमक)  

सुचक : मा.सागर गवळ                अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 
    संदभ – मा.महापािलका अित र  आयु  यांचे प  .िश.आ था/१/का व/३७८/२०१९ द.०७/१०/२०१९ 

      वषय – दापोड  क या शाळा सकाळ स ात भरणेबाब.. 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

--------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक – १५          वषय मांक – ०२ 
दनांक -  ०७/११/२०१९          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.सागर गवळ  यांचा ताव – 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दघी भागात मनपा दघी क या शाळेत इ.१ ली ते ८ 
वी पयतचे वग शाळेम ये फुगेव ती, भोसर ,पुणे ३९ या ठकाणापासून १०४ व ाथ  रोज शाळेत 
येतात. सदर ठकाण हे शाळेपासून ५ क.मी. अंतरावर आहे. पुणे-आळंद  र ता अितशय 
वदळ चा आहे. तसेच पुणे-आळंद  रोड व भोसर - आळंद  रोड हे दो ह  जा त वाहतुक चे 
अस यामुळे व ा याना शाळेम ये ये या –जा यासाठ  खूप ास सहन करावा लागतो. फुगेव ती 
येथील पालकांची व ा यासाठ  बसची मागणी आहे. तर  व ा यासाठ  फुगेव ती येथून 
शाळेपयत ये यासाठ  बसची सु वधा उपल ध क न द यास पट वाढ यास मदत होईल व 
व ा याची सोय होईल. तर  बसची सु वधा उपल ध क न देणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
 

---------- 
 
 

ठराव मांक – १६          वषय मांक – ०३ 
दनांक -  ०७/११/२०१९          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 
संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे 
व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. मनपा शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ  व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील 
व ा याम ये शै णक गु व ा वाढ कर याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच 
अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील व ा यासाठ  ह ता र 
सुधारणा क प राब व याबाबत “ पारकल लासेस” अंतगत आठ दवसात व रोज एक तास 
इं जी अथवा मराठ चे सुंदर ह ता र राब व याचा ताव आल आहे. याम ये ती व ाथ  
ती वषय र. .१८००/- माणे होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 

िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ व यात यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
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         यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 
 

 (पवार मिनषा मोद) 
                                                             सभापती 
                                                                                        िश ण सिमती 

                                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                                पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४६२/२०१९ 

दनांक : ०८/११/२०१९ 
 
 
 

                                                                                           
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  ४११ ०१८. 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  
रवाना.  


